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 *المسار والمآل ..القيادية في مصرالمدنية شغل الوظائف 

 إسماعيلمصطفى ممدوح  د.
 أستاذ اإلدارة العامة المساعد 

  والعلوم السياسية كلية االقتصاد

 جامعة القاهرة
 جمهورية مصر العربية

 الملخص:
 ، وأداء الحكومنة منن جهنة أ.نر  تحاول هذه الدراسة أن تفحص العالقة بين النظم القائمة على مبدأ الجدارة منن جهنة

ننا ظصنندد دنن   الوظننائ  القيا المعنندل  1991لسنننة  3ديننة ظصنندور قننانون رقننم وقنند دننهد النظننام اإلدارر المصننرر تمننورصا مهمص
    5111لسنة  181لقرار الوزارر رقم ظا

 وتتمث  أهم الت يرات التي أتى بها هذا النظام فيما يلي:
 قرار بإنداء لجنة دائمة من عدد فردر منن بإصدار أو محافظة أو هيئة عامة السلمة الم.تصة في ك  وزارة  قيام

نا للتقينيم  ،علنى أسناا الحاصن  علنى أعلنى درجنات ،ت.تص ظنالنظر فني التردنيش لدن   هنذه الوظنائ  ،ال.براء وفقص
 للمعارف والمهارات واالتجاهات المملوظة النسبي 

   االنتدننار،  واسننعتيصننحيفتين يننوميتين  فننيالمفتننو    اإلعننالنأصننظش السننلوو الوحينند لدنن   الوظننائ  القياديننة هننو
   وعلى الموقع اإلليكتروني للجهة إن وجد

  ن كان ال ي ير من   ترتيوالأصظش اجتياز التدريو المقرر درمصا لد   الوظيفة القيادية، وا 
  ديننة لمنندة ال تجنناوز ثننال  الوظيفننة القياديننة ظننأن يكننون دنن   الوظننائ  المدنيننة القيا  تأقيننت أكنند القننانون علننى مبنندأ

ا لتقييم أداء القائد   للتجديد لمدة أو لمدد أ.ر   قابلة سنوات  استنادص

فني نظنام اال.تينار والترقينة لكظنار منوظفي ال.دمنة المدنينة، فقند أثبتنت الممارسنة  كبينرصايعند تمنورصا الحالي وفي حين أن القانون 
 دكلي ظالمر التي استحدثها القانون  اللتزام االمع  ،ظائ  القياديةالفعلية أن القدمية ال تزال هي الساا في د   الو 

ا لنظام د   الوظائ  القيادية في المنظمات الحكومية المصنرية، منن الحالية أن تقدم تقييمصا موضوعيص وتحاول الدراسة 
 للوظائ  القيادية في مصر مستدامة أج  تحقيق ميزة تنافسية 

  المدنية، القيادات اإلدارية، اال.تيار، التدريو، تقييم الداء مصر، ال.دمة الكلمات الدالة:

 مقدمة:
تعد القيادة من أهم عناصر العم  اإلدارر الذر يقوم ظدنك  أساسني علنى توجينو جهنود الفنراد أو الجماعنات والتنسنيق 

للظنناحثين والممارسننين  رئننيا  لتحقيننق أهننداف وتايننات معينننة  ولننذل  فقنند دننكلت القيننادة اإلداريننة موضننع اهتمننام  أندننمتهمبننين 
                                                 

 .5115ديسمبر وقُبل للنشر في  ،5115أكتوبر تم تسلم البحث في  *
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علنى اعتظنار أن أحند محناوره الرئيسنة هنو دعنم القينادات اإلدارينة  ومنن هننا أصنظحت  ،على السواء لتحقيق اإلصال  اإلدارر 
وتتبنند  أهميننة القيننادة  الحاجننة ماسننة لالرتقنناء ظالمنظومننة اإلداريننة الحاكمننة لمجموعننة الوظننائ  القياديننة فنني ال.دمننة المدنيننة 

فننني أنهنننا هننني التننني سنننتقود أجهنننزة ال.دمنننة المدنينننة فننني الحفننناة علنننى توافقهنننا منننع البيئنننة المحيمنننة ومسنننتجداتها، وأن اإلدارينننة 
المفنردات الرئيسنة فني التحنول إلنى  الحوكمنة   حندإكمنا أنهنا  تستجيو لقو  الت يير المتالحقة وتوقعات المنوامنين المتنامينة 

 سمة الرئيسة لإلدارة العامة في القرن الحادر والعدرين الالتي تعد   Responsive Governanceالمستجيظة 
 Traditionalنماذج رئيسة هي: اإلدارة العامة التقليدية )ثالثة فقد دهد مجال اإلدارة العامة تمورات متعاقظة، أفرزت 

Public Administration)( واإلدارة العامننننة الجدينننندة ،New Public Management والحوكمننننة المسننننتجيظة ،)
(Responsive Governance)  ،(81-13: 5111 زكريا،و )البرادعي   

ولنذا  ،وقد كان نموذج اإلدارة التقليدية مرتظمصا ظظهور نظنم ال.دمنة المدنينة فني النصن  الثناني منن القنرن التاسنع عدنر
لحركننة التقدميننة فقنند عمنن  علننى تننوفير المننان الننوظيفي، واسننتحقاق أجننر ثابننت والئننق  وفنني نهايننة القننرن التاسننع عدننر بننرزت ا

التنني قادتهننا الواليننات المتحنندة لتبننني إصننالحات إداريننة تسننتند إلننى ممارسننات القمنناع ال.نناص  ومننن بننين تلنن  اإلصننالحات: 
لننيعكا  ،فصنن  السياسننة عننن اإلدارة، وتوظينن  مننديرين محتننرفين  وتظننع ذلنن  ظسنننوات ظهننور مفهننوم  اإلدارة العامننة الجدينندة 

ظصنياتة المكوننات الرئيسنة   مونيكنا و  سنينيكا وقنام   ومنن المسناءلة علنى النتنائج ،يمة العمين البيئة اإلدارية التي تعلي من ق
   (55-51 :5111 ،عارف) لهذا المفهوم

ظهنر النمنوذج  ،تنامي مجتمنع المعلومناتمع ( و Good Governanceومع التوجو نحو إعمال مظادئ الحكم الرديد )
والنذر يدنير إلنى أفضن  مسنتويات التنسنيق بنين القمناع  ،لينو  الحوكمنة المسنتجيظة النذر يملنق ع ، وهنوالثال  لإلدارة العامنة

  (1)الحكومي والقماع ال.اص والمجتمع المندني منع تنوفير درجنة أعلنى منن الدنفافية والمسناءلة وتعمينق الدنراكات المجتمعينة
(United Nations, 2005:7; World Economic Forum, 2011: 4-5)   

 :  المشكلة البحثية
 (Merit-based Systems)وجنود عالقنة تنراظي إيجنابي وقنور بنين الننظم القائمنة علنى مبندأ الجندارة ل متعنددةدراسنات تدنير 
 :5111مناهر،  ؛19-18: 5115)ظكر،  ودرجة ثقة الموامنين في الجهاز اإلدارر وأداء الحكومة من جهة أ.ر   ،من جهة

   (85-85 ؛ البرادعي، زكريا:51-53: 5119تانم، ؛ 165-161

لسننة  3وقد حاول المدرع المصرر أن يواكو االتجاهات الحديثنة فني دن   الوظنائ  المدنينة القيادينة، فأصندر قنانون 
لتأسنيا قينادات احترافينة  م5111لسنة  181ظصدور قرار رئيا مجلا الوزراء رقم  الئحتو التنفيذية ، الذر تم تعدي 1991

ظمنننا يضنننمن تقنننديم .دمنننة عامنننة  ،، وقنننادرة علنننى تلبينننة احتياجنننات المجتمنننع ومموحاتنننووابتكارينننة تكنننون مسنننتعدة إلدارة الت يينننر

                                                 
يسننت.دم مفهننوم الحوكمننة المسننتجيظة علننى المسننتو  الكلنني لإلدننارة إلننى الدننراكة الثالثيننة بننين الحكومننة والقمنناع ال.نناص والمجتمننع  (1)

 ،(Corporate Governanceمفهنوم حوكمنة الدنركات )ظهنر  فقند – مستو  المؤسسات أر –المدني  أما على المستو  الجزئي 
 ،التنندقيق ولجننان التنفيننذيين الفننروع منديرر  وبننين الدننركات فنني اإلدارة مجلنا بننين القائمننة العالقننات تنظنيم أسنناا علننى يقننوموالنذر 
ليدنير إلنى  Local Governance))كمنا ظهنر مفهنوم الحوكمنة المحلينة   الدنركات في المصالش وأصحاو المساهمينبين  وكذل 

  الم.تلفةذر أولية في برامج إدارة الحكم وتعزيز الحكم الرديد في الدول  الالمركزية كمجال



5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

67 

ظعملية تقييم موضوعية لفحص  القيام –أكثر من عدرين عامصا على صدور قانون القيادات  ظعد –ويكون من المهم  تنافسية 
ود إصنال  ال.دمنة المدنينة فني مصنر، وذلن  بهندف دفنع جهن ؛مد  تحقيقو مينزة تنافسنية مسنتدامة للوظنائ  القيادينة التنفيذينة

   وتعزيز الثقة في اإلدارة الحكومية 

 :ثالثة تساؤالت رئيسة كما يلي اجابة ع في هذا السياق، تحاول الدراسة اإلو 
 ما أهم معالم تمبيق مبدأ الجدارة في التعيين والترقي للوظائ  القيادية في ال.دمة المدنية من واقع ال.برة الدولية؟  -1
ا؟ما مد   -2  فعالية عملية إدارة كظار موظفي ال.دمة المدنية في مصر ا.تيارصا، وتدريظصا، وتحفيزصا، وتقييمص
والمعوقات التي أظهرتها عملية تمبيق نظام د   الوظائ  القيادية في مصر؟ وما هي المقترحات  مدكالتما ال -3

 العملية لمواجهتها؟

 منهاجية الدراسة:
يننتم فحننص المفننردات ال.اصننة حينن  اسننة الحالننة كأحنند أدننكال المنننهج الوصننفي، أسننلوو در تسننت.دم الدراسننة ظالسنناا 

بإدارة كظار موظفي ال.دمة المدنية الممروحة في الدبيات المعاصرة والممظقة فني ظعنا التجنارو الدولينة منن .نالل تحلين  
نا منن .نالل اإلمنار القنانوني ا.تينارصا، وتندريظصا، المصنرية كظنار منوظفي ال.دمنة المدنينة وهي حالة  ،حالة دراسية محددة وتقييمص

  5111لسنة  181نفيذية ظقرار رقم والمعدلة الئحتو الت 1991لسنة  3وهو قانون  ،المنظم

 تقسيم الدراسة: 
مننع اإلدننارة  ،، فهنني تبنندأ أوالص ظننالتعرا لمبنندأ الجنندارة فنني التعيننين والترقننيتنقسممم الدراسممة إلممى عممدر محمماور رئيسممة

للوظننائ  نظننم معاصننرة كثيننرة ترصنند الدراسننة المعاملننة ال.اصننة التنني توليهننا وليننة المعاصننرة، وثانيصننا لتمبيقاتننو فنني ال.بننرة الد
القيادية في ال.دمة المدنية، وثالثصا تفحص الدراسة ظالتحلي  والتقييم نظام د   الوظائ  المدنية القيادينة فني الحالنة المصنرية 

 للتد ي  لتموير نظام د   الوظائ  المدنية القيادية في مصر  ظما يسمش بتقديم عدد من المقترحات العملية القابلة

 :المبدأ والتطبيق ..الاجدارر في التعيي  والترقي -أوالا 

: بنننين ننننوعين رئيسنننين فننني إمنننار عملينننات التعينننين والترقننني فننني ال.دمنننة المدنينننة وهمنننا -ظصنننفة عامنننة -يمكنننن التميينننز 
(Analytica, April, 2008: 4-5)  
: إذ يتم تعيين موظفي ال.دمة المدنية عادة في بداية السلم الوظيفي، (Career-based System)مهنة نظم تستند إلى ال -1

  ويلتحق الموظ  ظال.دمة المدنية وفقصا للتأهي  الكاديمي و/أو ا.تظارات القبول، الوظيفة العامةمع توقع االستمرار في 
نا  المعمنول ظنو، وظالتنالي فهننا  حنق للموظن  فني االنتقنال تلقائيصنا  لنظنام التندرج النوظيفيويترقى عبر حياتو الوظيفينة وفقص

ا لألقدمية وظيفة إلى   أعلى استنادص
ننا للمهننارات والقنندرات ال.اصننة ظمبيعننة و : (Position-based System)نظننم تسننتند إلننى الوظيفننة  -5 يننتم التعيننين فيهننا وفقص

كننان ذلن  مننن .ننالل الترقني مننن دا.نن  أ، سننواء الوظيفنة أو جهننة العمنن ، منع ا.تيننار أفضنن  المتقندمين لدنن   كنن  وظيفنة
منع  ،ب.لق مناخ تنافسني علنى كن  منصنو منن المناصنو اإلدارينةالمر الذر يسمش  ،ظالتعيين من .ارجها مالمؤسسة أ

 ( McCourt, 2007: 3)  (Open Position Systems, OPS)ق  التلقائي من منصو إلى آ.ر  عدم است.دام حق الن
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ا فننني اإلدارة الحكوميننة بوصنننفو يننوفر أعلنننى درجننات المنننان الننوظيفي مقارننننة وقنند كننان  التوظيننن  النند ا معتننادص ائم  وضنننعص
ظالقماع ال.اص، وقد بدأ هذا الوضع يت ير بدرجنة كبينرة مننذ ثمانينينات القنرن الفائنت، منع االتجناه نحنو تبنني الننظم الممظقنة 

  (OECD, 2005: 6-7) في القماع ال.اص، وقد واكو ذل  أربعة مسارات رئيسة وهي:
   الننت.لص تنندريجينا مننن قواعنند التوظنن  منند  الحينناة فنني الحكومننة، و.ضننوع مننوظفي ال.دمننة المدنيننة لقننوانين العمنن

 لمعتادة الممظقة في قماع العمال ا

 منع اسنت.دام عقنود لجن   ،اإلظقاء على التوظي  مد  الحياة في الحكومة(Term Contracts)  لوظنائ  ال.دمنة
ننا بتعيينننو الحكننومي، المدنيننة، وربمهننا ظ لكننن مسننتو  الداء المتحقننق، ومننن ثننم يظنن  موظنن  ال.دمننة المدنيننة محتفظص

و.اصنننة فننني حنننال  ،يكنننون مرتهنصنننا ظمسنننتو  أدائنننووالترقننني للتننني ظعننندها ظالتظعينننة اسننتمراره فننني الوظيفنننة التننني يدننن لها 
  (85-85: 5111 زكريا،و  ،)البرادعي مجموعة الوظائ  القيادية،

 قصنيرة الجن   التوسع في العقنود(Short-term Contracts) نا لمسنتويات الداء المتحققنة  ،التني ينتم تجديندها وفقص
  و.اصة في وظائ  كظار موظفي ال.دمة المدنية

   تنامي است.دام اتفاقات تعاقدية م.تلفة للموظفين من .ارج ال.دمة المدنية في وظائ  ظعينها 

ا.ن  ال.دمنة نفتاحهنا فيمنا يتعلنق ظنالتعيين فني الوظنائ  الحكومينة منن دوتتظاين توجهات اإلدارات الحكومية في درجنة ا
سنكندنافية تكنون أتلبينة الوظنائ  متاحنة لر فنرد ففني دول مثن  كنندا، والوالينات المتحندة، والندول االالمدنية أو من .ارجها، 
منننن تينننر المدنننت لين  مأ منننن جهنننة حكومينننة أ.ننر ، ممننن دا.ننن  الجهنننة ذاتهننا، أأكنننان ذلننن  سنننواء  ،يرتننو فننني التقننندم لدنن لها

العنناملين فنني ال.دمننة ظالحكومننة  وفنني دول أ.ننر  مثنن  فرنسننا، والياظننان ال تتننا  أتلبيننة الوظننائ  فنني الجهننات الحكوميننة ل يننر 
على تحضير المتفوقين من الملظة لهذه الوظائ  منذ  -المعروف في آسيا ظاسم نظام الماندرين –المدنية  ويقوم هذا النظام 

ثننم ا.تيننارهم للعمنن  فنني مواقننع  ، (ENA)كالمدرسننة الومنيننة لننإلدارة فنني فرنسننا  ،ق معاهنند عليننا مت.صصننةالبدايننة عننن مرينن
 ،لفتنرات محنددة الكتسناو مهنارات إضنافية ،أو دنركات .اصنة أو منظمنات دولينة ،وا عنارتهم للعمن  فني إدارات أ.نر   ،مهمنة

ذ على هنذا .وقد يؤ  مة ظعد أن تثبت التجربة جدارتهم لها ثم تكليفهم ظالمناصو المه ،والتأكد من تلقيهم برامج تدريو مستمرة
النظنام تأكيننده علننى دور  الصننفوة  فنني المجتمننع وعنندم تكننافؤ الفنرص نتيجننة لننذل ، ولكننن مزاينناه كثيننرصا مننا تتجنناوز مجننرد الداء 

رجة أعلنى منن الكفناءة الك ء في الوظائ  التي يعين فيها المستفيدون من هذا النظام؛ حي  يد.  هؤالء العاملون الكفاء د
   (51-51: 1995 ب  ويضيفون إلى هيظة واحترام الجهزة الحكومية  )دحاتة، ،على الداء كك 

  ذل :درجة االنفتا  في التعيين في الوظائ  الحكومية في عدد من الدول والجدول التالي يوضش 
 ( 1)رقم اجدول 

 د م  الدولعددراجة االنفتاح في التعيي  في الوظائف الحكومية في 
 الدول السياسات

فيما  ،مستويات الوظائ  مفتوحة للمنافسة كقاعدة عامةجميع تكون 
التي يتم د لها ( Top Level)المستو  العلى وظائ  ظعا عدا 

 ظالتعيين من .الل الحكومة    

النمسنننننا، بلجيكنننننا، الننننندانمار ، الوالينننننات المتحننننندة، 
يسنننننرا، فنلننننندا، المجنننننر، نيوزيالننننندا، سنننننلوفاكيا، سو 

 كندا، إيماليا، النرويج، السويد  أستراليا،
 كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة   للمنافسة جزئينايتم فتش وظائ  المستويات القيادية والوسمى 

توجد وظائ  مفتوحة للمنافسة ظالنسظة لوظائ  المستويات القيادية ال 
  الياظان، إسظانيا، فرنسا، أيرلندا الوسمى  وظائ  القيادات االعليا والوسمى، مع استثناءات في ظع

Source: OECD (24 May 2005) :5  
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 المعاملة الخاصة للوظائف القيادية: -ثانياا

لنند  دول كثيننرة االهتمننام ظمجموعننة الوظننائ  القياديننة فنني ال.دمننة المدنيننة؛ لكونهننا أحنند المننؤثرات الرئيسننة فنني أداء اإلدارة  ىتنننام
عنن تلن  الممظقنة علنى  ت.تلن  –الهتمنام فني تمنوير نظنم مسنتقلة إلدارة دنئون كظنار منوظفي ال.دمنة المدنينة الحكومية  وينعكا هنذا ا
 وقد تبنت دول كثيرة وضع نظم .اصة للوظائ  القيادية، والجدول التالي يوضش ذل : الوظائ  تير القيادية 

 ( 2)رقم  اجدول
 دنيةالتواجهات الدولية بصدد الوظائف القيادية في الخدمة الم

 الدولة
واجود ماجموعة 

منفصلة 
لوظائف الخدمة 
 المدنية القيادية

تواجيه 
اهتمام أكبر 
إلدارر أداء 
 القيادات

الاجزء المستند 
إلى األداء م  

قيادات الدخل 
 أعلى

يتم تحديد القيادات بمنهج 
منتظم م  خالل تقييمات 
ا لذلك يتم إدارر  األداء ووفقا

 المسار الوظيفي

ء م  تعيي  القيادات كاجز 
فريق تم اختياره في بداية 

العمل في الخدمة المدنية بعد 
 سنوات قليلة م  الدخول فيها

 × √ √ √ √ الواليات المتحدر
 √ × √ √ √ فرنسا

 √ √ √ √ √ المملكة المتحدر
 × × × √ √ اليابا 
 × × × √ × ألمانيا

 √ × √ √ √ كوريا الاجنوبية
 × × √ √ √ كندا

 × × × √ √ إيطاليا
 × × × × √ تركيا

 × × √ √ × النرويج
 تير متا  تير متا  × √ √ بولندا
 تير متا  تير متا  √ √ × أسبانيا
 تير متا  تير متا  × √ √ هولندا

Source: OECD (2011): 93 

لواليننات المتحنندة، وظصننفة عامننة، فقنند تزاينند االهتمننام بنننظم إدارة الداء المرتظمننة ظقيننادات ال.دمننة المدنيننة كمننا هننو الحننال فنني ا
نا لمننهج مننتظم يأ.نذ ظعنين االعتظنار  والمملكة المتحدة، وبولندا، وكندا  هذا إلى جانو اهتمنام ظعنا الندول ظا.تينار تلن  القينادات وفقص
ننا فنني إدارة مسننارهم الننوظيفي كمننا فنني حننالتي   تقيننيم الداء ال.نناص بهننم .ننالل الفتننرة الزمنيننة المنقضننية، حينن  يعنند ذلنن  عنصننرصا حاكمص

االتجنناه نحننو تبننني نظننم إدارة أداء قيننادات ال.دمننة  تنننامي  وقنند (OECD, 2011: 92-93) الواليننات المتحنندة والمملكننة المتحنندة
ممنا جعن   ،ت ينر التوقعنات ظدنأن ال.دمنة المدنينة متعنددة، أولهناالمدنية، وتنوعت المقاييا التي يتم االعتماد عليها في ذل  لسظاو 

أداء أعلننى الكتسنناو مزينند مننن ثقننة موامنيهننا، وثانيصننا دور نظننم إدارة الداء فنني تحسننين مسننتو  الكفنناءة القيننادات ممالظننة ظمسننتويات 
     (Ketelaarl, 2007: 8)والفعالية  
 1996 فنننيقينننادات ال.دمنننة المدنينننة، ففننني المملكنننة المتحننندة تأسسنننت مجموعنننات وظيفينننة .اصنننة ظ ةكثينننر  ت دولأسسنننقننند و 

 (،Permanent Secretaryضننمت أربعننة مسننميات وظيفيننة وهنني: السننكرتير النندائم )، المدنيننةمجموعننة كظننار مننوظفي ال.دمننة 
 ( Deputy Director(، ونائو المدير )Director(، والمدير )Director Generalوالمدير العام )

فنني  1511، وقنند بلنند عنندد أفننراد هننذه المجموعننة نحننو وعننة تدننجيع التوجننو نحننو االحترافيننةوكننان الهنندف مننن هننذه المجم
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تعينين قننادة منن القمناع ال.ناص والكنناديميين بهندف اإلسنراع فني ندننر باهتمننام الحكومنة البريمانينة  ىتننام كمنا  5119هاينة ن
مننن إجمننالي المعينننين فنني الفتننرة مننن  % 55.6نسننبتهم  ت الحكوميننة، وقنند بل ننتثقافننة اإلدارة المسننتندة إلننى الداء فنني الجهننا

ال.دمة المدنية في بداية حياتهم المهنية، مع االهتمام أكثر بإدارة أدائهم، هذا   وعادة ما يتم تحديد عدد كظار 5111-5118
 (House of Commons, 21 Jan. 2010: 6) مع إمكانية تعيين قيادات من .ارج ال.دمة المدنية كما سبق بيانو 

حندا  تحنول فني منهجينة فني إ ،1918هم قانون إصال  ال.دمة المدنية الصنادر عنام اوعلى مستو  الواليات المتحدة، س
ننا  دارتهننم مننن .ننالل التوجننو نحننو تمبيننق نظننام قننائم علننى الالمركزيننة وتفننويا السننلمة، وتظعص تعيننين مننوظفي الحكومننة الفيدراليننة وا 

بهندف الحفناة علنى المنؤهالت   Senior Executive Service-SESمنوظفي ال.دمنة التنفيذينة كظنار   لنذل  ندنأت مجموعنة 
مجموعة، وتحسين مستو  التقدير المادر والدبي عن النتائج التي يحققهنا أعضناء المجموعنة، ومسناءلة اإلدارية لعضاء تل  ال

   (OECD, 13-14 Nov. 2003: 30)كظار التنفيذيين عن أدائهم الفردر، وأداء اإلدارات التي يقومون عليها 
 Treasury Board of)، )كننندا(لجنننة استدننارية إلدارة كظننار مننوظفي ال.دمننة المدنيننة دننكلت الحكومننة الكنديننة 

Canada Secretariat, 2010: 4-7) نظننم الجنندارة المريكنني   مجلننا حمايننة  علننى تننرار(U.S. Office of 

Personnel Management, 14 Oct. 2010: 278-280) فني بريمانينا .صنائيي المنوارد الظدنرية والداء إدنظكة ، و 
(Civil Service- HR Professionalism and Performance Team, 13 Aug. 2009: 2-4) 

 نظام شغل الوظائف القيادية في الحالة المصرية: -ثالثاا
كاننت ظمثاظنة وقند انتقنادات عديندة،  1918لسننة  11للقنانون  اص ملي لنظام د   الوظائ  العلينا وفقنواجو التمبيق الع

 1991لسننة  3ومنن هننا فقند صندر القنانون رقنم   ةالمبررات الساسية لتأسيا نظام كام  لد   الوظائ  المدنية القيادين
؛ الظننناز، 55: 1995قاسنننم،  ،119-116: 5119الوهننناو،  عبننند ،6-1، 5111، ؛ البرادعننني51-16: 1991أبنننو حديننند، )

1996 :169)   
رؤية تقييمية لنظام د   الوظائ   مالمهم تقدي، يكون من وفي سياق تقييم هذا النظام ظعد مرور أكثر من عقدين عليو

 إلى تقديم مقترحات عملية لتموير النظام وتسعى لمدنية القيادية في مصر تنملق من تحلي  دقيق للموق ، ا
 تحليل الموقف: -1

في إمار تد.يص الوضع الحالي ال.اص ظا.تيار وتدريو كظار موظفي ال.دمة المدنية في مصر، ندنير إلنى النقنا  
 التالية:

 تعريف الوظائف القيادية: -أ

يتننولى دنناتلوها اإلدارة القياديننة ظأندننمة اإلنتنناج وال.نندمات أو تصننري  لقياديننة تلنن  الوظننائ  التنني يقصنند ظالوظننائ  ا
دئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عنام أو الدرجنة العالينة أو الدرجنة الممتنازة أو الدرجنة العلنى أو منا يعادلهنا 

 ( 1991لسنة  3)المادة الولى من قانون 

حينن  ينند.  فنني نمنناق الوظيفننة القياديننة أر مسننتو   ،ائ  القياديننة ال تتمننابق مننع الوظننائ  العلينناوعلننى ذلنن ، فالوظنن
ن كانت وظيفة مقيمة بدر  جة أدنى منن درجنات الوظنائ  العلينا، كالوظنائ  اإلدنرافية الدننى منن درجنة مندير إدرافي حتى وا 

 عام في النظام اإلدارر المصرر 
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ليست كلها وظائ  قيادية، فظعا الوظائ  المقيمة بدرجة منن الندرجات العلينا  ومن ناحية أ.ر ، فإن الوظائ  العليا
، ففي النظام اإلدارر المصرر يتم تقييم ظعنا الوظنائ  التني ال تتنولى اإلدارة بدرجنة  مندير عنام  أو ال تمارا مهام إدرافية

 ( 56-51: 1991ت الوظائ  العليا، كوظائ   كبير  )أبو حديد، اوهي إحد  درج ،ما يليها

ومنننع هنننذه التفرقنننة، فإننننو منننع إمنننالق لفظنننة  الوظنننائ  المدنينننة القيادينننة  ينصنننرف الحننندي  إلنننى الوظنننائ  التننني يدننن   
تقيم وظائفهم ضمن درجنات الوظنائ  العلينا  وهنذا منا أ.نذ ظنو نظنام دن   ذاتو أصحابها مهام اإلدراف واإلدارة، وفي الوقت 
، والمعنندل ظقننرار رئننيا مجلننا الننوزراء رقننم 1991لسنننة  (3)فنني القننانون رقننم الوظننائ  المدنيننة القياديننة فنني مصننر، والمتمثنن  

  (111: 5119الوهاو، عبد ) 5111لسنة  (181)

وظصفة عامة، فقد تحددت الوظنائ  القيادينة التني تند.  فني نمناق تمبينق القنانون ظأنهنا الوظنائ  منن الندرجات العلينا 
 ة التي تليها، وما يعادل هذه الدرجات والممتازة، والدرج والعالية، فقي وهي: مدير عام،

 ( 3)رقم اجدول 
 (2011-2002أعداد شاغلي الوظائف العليا القيادية وغير القيادية )

 الماجموعة الوظيفية
 /الدراجة
 

 السنة/النوع

وظائف مساعدي  م.المناصب العامة
 الوظائف التخصصية وظائف اإلدارر العليا الوزراء

دراجة -نائب وزير
مدير عام بصفة  مدير عام العالية الممتازر لممتازرا نائب وزير

 كبير شخصية

 18615 115516 1118 886 191 تير متا  9 ذ 18-5119
 11169 61398 1516 551 55 تير متا  5  

 18391 81118 1315 1111 559 11 11 ذ 19-5111
  5 5 51 581 1611 35195 11138 

 55159 111851 11561 1115 551 135 11 ذ 11-5111

  1 - 58 539 3361 16619 19181 

ا لبيانات المصدر:     للمعلومات ظالجهاز المركزر للتنظيم واإلدارةاإلدارة المركزية من تصميم الظاح ، استنادص

 أهم معالم نظام شغل الوظائف القيادية في القطاع الحكومي المصري: -ب
 :أسلوب شغل الوظائف القيادية 

ننا لقننرار رئننيا م ، ظحينن  أصننظش السننلوو 1991 ( لسنننة3، تننم تعنندي  رقننم )5111( لسنننة 181جلننا الننوزراء رقننم )وفقص
كتروننني وعلننى الموقننع اإللاالنتدننار،  واسننعتيصننحيفتين يننوميتين  فنني المفتمموح  اإلعممال الوحينند لدنن   الوظننائ  القياديننة هننو  

و منن أول ينرهم منن .نارج الوحندة  ،ين ظالوحندةلعنامللويكون نترنت  للجهة إن وجد، أو على موقع الحكومة المصرية على اإل
ن يرفننق المتقندم ظملظنو موقفننو ظالنسنظة للمهننارات أو  ،التقنندم ظملظناتهم لدن   هننذه الوظنائ حنق  – للدولننة ر دار .نارج الجهناز اإل

ي  فرصة أوسنع وبذل  أتا  هذا التعد .نجازاتو الساظقةا  ا ظالمستندات الدالة على ذل  و والقدرات المملوظة لد   الوظيفة مدعمص 
ن هنذا النظنام يسنمش بند.ول إلالنتقاء؛ لنو كلمنا تعندد الفنراد النذين تتنوافر فنيهم الدنرو ، كاننت فنرص االنتقناء أفضن ، كمنا 

بجنواز أن  91تقنرره الئحنة منا كنان  قضى هذا التعدي  علىوقد  مما يساعد على التموير والت يير  ،دماء جديدة إلى الوحدة
    (1991لسنة  3من الالئحة التنفيذية لقانون  5)مادة  لوظائ  القيادية دا.  الوحدة  ايكون اإلعالن عن د 
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 :معايير شغل الوظائف القيادية 

ننا لقننرار رئننيا مجلننا الننوزراء رقننم ) لدنن   الوظننائ  المفاضننلة بننين المتقنندمين ت يننرت معننايير ، 5111( لسنننة 181وفقص
ي.صننص لهننا  ايير والقنندرات التنني تنقسننم إلننى أربننع مجموعنناتعلننى أسنناا مجموعننة مننن المعنن، حينن  أصننظحت تننتم القياديننة

 :(، وذل  على النحو التالي111مجموع درجات )
  التنناريا الننوظيفي: يدننم  السننن عننند التقنندم لدنن   الوظيفننة، وتقننارير الكفايننة واإلنجننازات التنني حققهننا المتقنندم  )يحنندد

  درجة( 51لهذه المجموعة 
 رة علننى القيننادة وات.نناذ القننرارات فنني الوقننت المناسننو والقنندرة علننى التجديننند المهننارات القياديننة: تدننم  عناصننر القنند

  درجة( 51واالبتكار  )يحدد لهذه المجموعة 
  القنندرات العلميننة والعمليننة: تدننم  الحصننول علننى مننؤهالت أعلننى والقنندرة علننى إجننادة ل ننات أجنبيننة والمعرفننة ظعلننوم

قليمينننة واالدنننترا  فننني المنننؤتمرات والظحنننو   )يحننندد لهنننذه الحاسنننو ا،لننني، وسننناظقة العمننن  ظالمنظمنننات الدولينننة واإل
  درجة( 51المجموعة 

  السنمات الد.صنية: تدنير إلنى منا تكدن  عننو المقابلنة منن التمتنع ظنالمظهر الالئنق والقندرة علنى الت.امنو  )يحنندد
  (اتدرج 11لهذه المجموعة 

 :ويالحظ على هذا الت يير في معايير د   الوظائ  القيادية ما يلي 
o 31: تنناريا المتقننندم )معيننارين اثننننين فقنني فنني( 3)متعنننددة ظعنند أن حصننرها القنننانون تيننر صننظحت المعننايير أ 

  ( درجة31درجة(، والمقترحات التي تقدم بها لتموير الوحدة )
o  قضننت التعنننديالت الجديننندة علنننى الصنننعوظات التننني واجهننت تمبينننق معينننار  المقتنننر  التمنننويرر  حيننن  افتقننندت

.اصة مع عدم توفير الوحدات الم.تلفة للبيانات والمعلومات الالزمنة للمتقندمين  ،اقعيةالمقترحات المقدمة للو 
  لمتقدمين من دا.  الوحدة و.ارجهاظما صعو معو تحقق تكافؤ الفرص بين ا -.اصة من .ارج الوحدة–

o واضنننش  هننننا  اهتمنننامحاولنننت التعنننديالت ال.ينننرة أن تتواكنننو منننع االتجاهنننات الحديثنننة فننني المنننوارد الظدنننرية، ف
ظالقندرات العملينة وجزء كبير منن الثالثنة يتعلنق بجانو المهارات، فالمجموعة الثانية تتعلق ظالمهارات القيادية، 

 لننى المهنناراتإومهننارات الل ننة والحاسننوو، والراظعننة قائمننة علننى السننمات الد.صننية التنني تسننتند هنني ال.ننر  
 ،(1-6، 1993؛ أحمد محرم، 111-115: 1993 )فاروق حلمي،

o لننو سنناظقة عمننن   أعلننى، ومننننهتمننام ظالجانننو المعرفنني، فهننننا  تقنندير .نناص لمننن يحصننن  علننى مننؤهالت اال
 ظالمنظمات الدولية واإلقليمية، ولمن دار  في المؤتمرات والظحو   

 :لاجنة االختيار 

ا منننذ صنندور  5111( لسنننة 181قننرار رئننيا مجلننا الننوزراء رقننم )أل ننى   1991الئحننة تعنندد اللجننان الننذر كننان موجننودص
تدك  ظقرار من السلمة الم.تصة في ك  وزارة حي  نص على أن ، (51: 1995؛ عبد العال 11-16 :1993)أبو حديد، 

دارة الموارد الظدرية والحاسو ا،لي  أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردر من ال.براء في مجال الت.صص وا 
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ة  وللجننة الدائمننة أن تضنم إلنى عضنويتها .بننراء فني مجنال الوظيفنة التنني والل نات برئاسنة النوزير أو المحننافظ أو رئنيا الهيئن
 يعلن عنها 

ننا للتقيننيم  وت.ننتص هننذه اللجنننة ظننالنظر فنني التردننيش لدنن   هننذه الوظننائ  علننى أسنناا الحاصنن  علننى أعلننى درجننات وفقص
   هذه الوظائ  الالزم لد  للتدريبالنسبي للمعايير والمهارات والقدرات المملوظة، وذل  حتى يتم إيفادهم 

أصننظحت واحنندة، حينن   ،لننى الدننك  دون المضننمون، ونعننني ظالدننك  عنندد اللجننانانصننرف إالتعنندي  هنننا أن ويالحننظ 
أو رئنيا الوحندة الم.نتص ظحسنو  ،أو المحنافظ ،المعرفنة قانونصنا ظنالوزيرولكنها ال تزال تدك  ظقنرار منن السنلمة الم.تصنة، و 

فلننم يت يننر، فيكنناد يكننون هنننا  اتفنناق علننى  3مننن االعتراضننات منننذ تمبيننق قننانون  اأمننا المضننمون الننذر القننى كثيننرص  الحننوال 
حين  يجعن  أعضناء اللجننة  ،التأثير السلبي لتدكي  لجنان اال.تينار منن دا.ن  الوحندة اإلدارينة وظقنرار منن السنلمة الم.تصنة

عننند  الد.صننيةالعتظننارات .اضننعين لننرأر هننذه السننلمة، وهننو مننا يننؤدر إلننى افتقنناد الموضننوعية فنني اال.تيننار حينن  تظهننر ا
مالنو الكثينر منن الظناحثين وال.بنراء ظضنرورة جعن  لجنان المتقدمين لد   الوظيفة الداترة، وانمالقصا منن ذلن   المفاضلة بين

   اال.تيار مستقلة، ضمانصا للحيدة والموضوعية
 موضوعي ال عامل تراجيح شكلي شرط ااجتياز ..التدريب: 

، والتي واكبت مناقدات مدروعو، فقد جناء وزن 3لتدريو التي سظقت صدور قانون على الرتم من عظارات االهتمام ظا
ا، كمنا لنم ت ينره تعنديالت  فني  1991فقند كاننت الئحنة   5111التدريو في المعايير ال.اصة ظد   الوظائ  القيادينة محندودص

يتناسنو منع عندد الوظنائ  المملنوو  بترديش عندد منن المتقندمين إليهاتقوم اللجنة المدار  ( تنص على أن  11مادتها رقم )
نن هيفننادهم للتنندريو الننالزم لدنن   هننذدنن لها إل للمتقنندمين الننذين اجتننازوا  النهننائيا لتننرتيبهم وتعنند اللجنننة الترتيننو الوظننائ  مظقص

ن نا لدائهنم فن         حصن  عليهنا كن  مننهم  التنيا للندرجات التدريو بنجنا  وفقص ي وعلينو، فنإن ترتينو المتقندمين ال يت ينر وفقص
قنند أفننر  القننانون فننإن وبننذل    نفسنو البنرامج التدريبيننة الالزمننة، بنن  البنند أن يجتنناز المتقندم هننذه البننرامج، ويعننود بترتيظننو السننابق

ذا منننا أضننني  إلنننى ذلننن  مالحظنننة  تصنننظش  ،وننننجمينننع المتقننندمين الموفننندين إلنننى التننندريو يجتازو  أنالتننندريو منننن محتنننواه، وا 
   (11: 1995-1991وعبد ال.الق،  ،)عبد العال ذات اعتظارالمالحظة ال.اصة ظضياع جدو  التدريو 

ننا أن تتالفنى هنذا  التهمننيي ، ولكنن جناءت تعننديالت   5111وقند كنان منتظنرصا مننن تعنديالت تنأتي ظعنند نحنو عدنرين عامص
عة  التني لفلسنفة  الحكومنة السنريولم يرَق التدريو إلى العام  المرجش الحاسنم فني م.الفنة واضنحة  ،التوجو تير المبرربذات 

 أدرنا إليها آنفصا 

إل ناء االسنتثناء منن اجتيناز التندريو النذر كنان مقنررصا فني الئحنة ربما يكون هو يمث  إيجابية في التعدي  الجديد ما إن 
للوظائ  القيادية التي تعلو درجتها الدرجة الممتازة وما يعادلها، ظأن أصظش التدريو درمصا لك  المتقدمين  كمنا أل نى  1991
اقتضنت ذلن   إذارئنيا مجلنا النوزراء ظقنرار منن الوظنائ  القيادينة  إحند تدريو المردنش لدن    تأجي إجازة   5111  تعدي

ول دورة أ فننييفنناده للتنندريو إن يننتم أ ، وظدننر وقننت التردننيش لننم توجنند دورات تدريبيننة متاحننة إذاو أمصننلحة العمنن  الملحننة، 
   تدريبية الحقة لتعيينو
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، وهنننو أمنننر يمثننن  ي إمكنننان التعينننين منننن كدننن  الترتينننو مظادنننرة قبننن  االنتهننناء منننن التننندريووقننند كنننان هنننذا التأجيننن  يعنننن
وظالتالي يزيد ذل   دكلية  إضافية علنى  ،د   الوظيفة القيادية ظمتقدمين لم يجتازوا التدريو :اضمراظصا من عدة زوايا: أوالها

فينو ننوع منن اإلهندار للمنال العنام  الثانينة:ال عامن  تنرجيش    الدكلية  المدار إليها آنفصا والمتعلقة بجع  التندريو دنر  اجتيناز
ن الثالثة:ظد   وظيفة قيادية ظأفراد تير مدربين    اإن إمكان د   الوظائ  القيادية مع تأجي  التدريو يجع  هذا الد   معلقص

وجنو إنهناء  ،و بندون عنذرعلى در  اجتياز التدريو بنجنا ، فنإن ثبنت عندم النجنا  أو لنم يقنم المعنين ظناالن.را  فني التندري
 د لو للوظيفة القيادية 

دنرمصا فني كن  الوظنائ  القيادينة،  –رتم اعتراضنا على دكليتو  –أصظش در  اجتياز التدريو ، 5111مع تعديالت و 
 ودون أية استثناءات 

 :تأقيت الوظيفة القيادية   

أو  قابلة للتجديند لمندة تتجاوز ثال  سنوا يكون د   الوظائ  المدنية القيادية لمدة ال أن  1991لسنة  3قرر قانون 
ويسننلم التقريننر إلننى المانننة  ،ا عننن إنجازاتنوا سنننوين يقنندم دننات  الوظيفنة القياديننة تقريننرص و   لحكنام هننذا القننانون  اص قننمظ لمندد أ.ننر  

بنداء  الفنية للجنة الدائمة للوظائ  ضنوء  تهم فنيامالحظنالقيادية الم.تصة التي تتولى توزيعو على أعضناء اللجننة بدراسنتو وا 
فني حالنة انتهناء مندة دنن   و  يجندد لنو، أو ال يجندد لننو أن وبنناء علننى منا تنراه اللجننة، فنإن القائنند إمنا   اإلنجنازات التني حققهنا

ا منن وينتم النقن  اعتظنارص  ،التني ينقن  إليهنا دنات  الوظيفنة القيادينة الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السنلمة الم.تصنة الوظيفنة
ن ،مندة دن   الوظيفنة القيادينة تنالي النتهناءالينوم ال واللنوائش إذا  ا للقنوانينويصندر ظالنقن  قنرار منن السنلمة الم.تصنة بنذل  مظقص

وينتم النقن  إلننى   إلنى وظيفنة .نارج الوحنندة ويكنون ظقنرار مننن رئنيا مجلنا النوزراء إذا كننان ،كاننت إلنى وظيفنة دا.نن  الوحندة
 ،وظيفنة منن ذات الدرجنة تت.نذ إجنراءات اسنتحداثها وتمويلهنا ظحسنو الحننوال دفنإذا لنم توجن ،الوظنائ  تينر القيادينة الدناترة

ن أويكنون لنو  ،دات  الوظيفة القيادية التني تنتهني مندة دن لو لهنا دون تجديند وي.مر .داتلهاالتموي  ب.لوها من  ويل ى هذا
ا علنى ويعنرا فنورص  ،وعلى إدارة دئون العاملين فني هنذه الحالنة أن تثبنت علنى الملنو تناريا تقديمنو وظانتهاء .دمت ايقدم ملظص 

إلنى  5111ولم تتمرق تعنديالت         م يوجد مانع قانوني يحول دون ذل ما ل وإلى ملظ إجابتوويتعين  ،السلمة الم.تصة
 على ذل  كما يلي: لتعدد المآ.ذمبدأ التأقيت هذا ظك  تفصيالتو، وهذا أمر مست رو 

  إن أسنناا التقيننيم هننو التقريننر السنننور الننذر يعننده دننات  الوظيفننة القياديننة إلنجازاتننو ومقارنتننو ظاإلنجننازات التنني ورد
ظمقترحات التموير أنو قادر على إنجازها .الل مدة د لو للوظيفة القيادية موزعة على السنوات الثال ، وقد أل ت 

كمعيار فني اال.تينار كمنا سنبق بياننو، وعلينو يثنور التسناؤل حنول  الضناظي  فني مقترحات التموير  5111تعديالت 
 تقدير قيمة اإلنجازات المتحققة 

  إن تقريننر اإلنجننازات المقنندم كنن  سنننة مننن دننات  الوظيفننة القياديننة ومالحظننات اللجنننة عليننو يرفننع ظعنند إعننداد اللجنننة
عننند انتهنناء منندة دنن   الوظيفننة القياديننة، تيننر أنننو لمالحظاتهننا إلننى السننلمة الم.تصننة ظننالتعيين ليكننون تحننت نظرهننا 

( أن هننذه السننلمة تصنندر القننرار الننالزم بتحدينند منندة دنن   الوظيفننة القياديننة قبنن  51تقننرر ظالالئحننة فنني مادتهننا رقننم )
ن ويترتنو علنى قينام السنلمة الم.تصنة ظالتجديند فني الميعناد المنصنوص عليننو  علنى القن   اانتهناء مندتها ظسنتين يومص

علننننى تقيننننيم سنننننتين فقنننني؛ لن تقريننننر إنجننننازات السنننننة الثالثننننة  -ظحكننننم اللننننزوم–فنننني تقريننننر هننننذا التجدينننند اعتمادهننننا 
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وظمبيعننة  لننن يكننون قنندم أصننالص مننن دننات  الوظيفننة القياديننة لن السنننة لننم تكننن انقضننت ومالحظننات اللجنننة عليننو 
لدراسننات الميدانيننة التنني ن هننو أمننر صننعو، وقنند أثبتننت ذلنن  ايالحننال، فننالحكم علننى قائنند مننن .ننالل عملننو فنني سنننت

   (95-95: 1998)إسماعي ،  استملعت رأر داتلي الوظائ  القيادية
 وكنأن المنر التي ا.تارتو في البداية، ذاتها ن التقرير السنور الذر يقدمو دات  الوظيفة القيادية، يقدم إلى اللجنة إ

تتحيز لقرارها الول، حتى ال يبدو أنها أ.منأت بذل  هو نوع من تقييم اللجنة لقرار ات.ذتو، وظمبيعة الحال فإنها س
افيو، وهكذا جع   وال يقل  من ذل  أن اللجنة ترفع التقرير ذاتو وحكمصا في الوقت   قانون القيادات من اللجنة .صمص

 ومالحظاتها عليو إلى السلمة الم.تصة ظالتعيين، حي  جر  العرف على اعتماد مالحظات اللجنة وال.ذ برأيها 
 ينتم النقن  إلنى فقند ننص القنانون علنى أن   مراجعنة؛ألة التعام  مع من ال يجندد لنو منن القينادات تحتناج إلنى إن مس

إجنراءات اسنتحداثها وتمويلهنا ظحسننو  .ننذوظيفنة منن ذات الدرجنة تت فننإذا لنم توجند ،الوظنائ  تينر القيادينة الدناترة
ظالمننال  االسننت.فاف – بوضننو  –ين مياتننو وهننو أمننر يحمنن  بنن ، التموينن  ب.لوهننا مننن دنناتلها ويل ننى هننذا ،الحننوال

وكننأن هننذه الوظيفننة تيننر مهمننة، نفسننها، العننام، حينن   يكافننأ  قائنند ثبننت فدننلو ظننأن يتننولى وظيفننة عليننا علننى درجتننو 
نا، وتمنول، ثنم تل نى ب.لوهنا منن دناتلها     الم.فنق وال.مر من ذلن  أننو فني حالنة عندم توافرهنا تسنتحد  .صيصص

 ضية  على اعتظارات الكفاءة والموضوعية وهكذا ت لبت اعتظارات  التر 
  تقييم نظام شغل الوظائف القيادية: -ج

بنظرة موضوعية لنظام د   الوظائ  القيادية، تتبد  جلينا ظعا اإليجابينات التني ددننها هنذا النظنام، كمنا تظهنر فني 
 ي بيان ذل :وفيما يلت اة، بالهداف المدون تحقيق ظعا المعوقات الساسية التي حالت ذاتو الوقت 

 :إياجابيات النظام الحالي لشغل الوظائف القيادية 

 ت.مننوة فنني تردننيد عمليننة دنن   الوظننائ  القياديننة، فللمننرة الولننى أصننظح -ظحننق-يعنند نظننام دنن   الوظننائ  القياديننة 
ال فنإن وظمبيعنة الحن لجننة،هنا  معالم واضحة وأسلوو موثق لال.تيار  فقد أكد النظام على اال.تينار الجمناعي عنن مرينق 

نا تينر مقيند ظأينة  ا منن قبن ، حين  كنان ا.تينارصا مملقص اال.تيار برأر جماعي أفض  من اال.تيار بنرأر فنردر والنذر كنان سنائدص
ن نص النظام على وضع نظام لإلثاظنة هنو أمنر إكما    هذه الوظائ   ديضواظي تمكن من ا.تيار موضوعي لفض  من 
ا  جيد، فاإلثاظة عنصر فعال في مجال حفز الق ويعد ائد على التنافا لد   وظيفة قيادية يمكنو أن يحقق فيها إنجازصا مدهودص

الوظيفة القيادية كذل  من المظادئ الجيدة، دريمة أن يمبق ظموضوعية وال يكون أمنرصا دنكلينا، فالتجديند التلقنائي   تأقيت مبدأ 
 لدافعية للو من إنهاء للقائد لم يعد مواكظصا لالتجاهات الحديثة في د   الوظائ  لما يمث

  :سلبيات النظام الحالي لشغل الوظائف القيادية 

 في هذا السياق، يمكن رصد النقا  التالية:
 :تننرفا فكننرة د.ننول عناصننر جدينندة لتننولي  -كاتجنناه عننام –ال تننزال المنظمننات  مصممادر اختيممار القيممادات اإلداريممة

ن ذلن  يقلن  منن فنرص تقلند إتقندون ال.بنرة الالزمنة، كمنا المناصو القيادية على اعتظار أن المتقدمين من ال.ارج يف
يثنار ظصندد نظنام دن   الوظنائ  القيادينة كن  االنتقنادات الموجهنة  وظصفة عامنة، المناصو القيادية أمام العاملين 
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ننا، والتنني تتمثنن  فنني أننننو أعلننى تكلفننة، وأمننول زمنصننا، ومثننظي لمعنويننات العننناملين لنظننام االسننتقماو  ال.ننارجي عمومص
  الوظنائ  القيادينة، ومنن .نالل اسنتقراء القينادات التني تنم  على الرتم من مبدأ اإلعالن المفتو  في دو   حدة ظالو 

ا.تيارهننا، تبننين أنهننا هنني ذاتهننا صنناحظة القدميننة، وكننأن منفننذر القننانون حنناولوا االلتننزام الدننكلي بنننص القننانون، أمننا 
 مة النتائج الفعلية فهي فوز أصحاو القدمية من دا.  المنظ

 :إن ا.تصنناص لجننان اال.تيننار ذاتهننا بتقيننيم إنجننازات القيننادات يجعلهننا  لاجمما  االختيممار هممي ذاتهمما لاجمما  التقيمميم
ن كان اال.تيار  تجدد للقيادات التي ا.تارتها كنوع من الدفاع عن قرارها الول ظاال.تيار  وظصفة عامة، فإنو وا 

ا مننن قبنن ، بننرأر جمنناعي عنننن مريننق لجنننة أفضننن  مننن اال.تينننار ظقننرار فننرد إن هننذا النننرأر فنننر النننذر كننان سنننائدص
الجماعي لن يحقق هدفو من اال.تيار على أساا الجدارة، إال إذا أحسن ا.تينار أعضناء اللجننة ظحين  يكوننون 
من الفراد ذور الجدية والموضوعية وعدم التحيز تأثرصا ظأقدمية المتقدم أو اتصاالتو أو رتظة الرئاسات العليا في 

   (51: 1995؛ عبد العال 11-16 :1993حديد،  )أبو فرد معين
منننن الم.تنننارين لدننن   الوظنننائ  القيادينننة ظالقواعننند الجديننندة هنننم  %91الدراسنننات الميدانينننة أن أكثنننر منننن  وقننند أثبتنننت

ننا للقواعنند السنناظقة، وكننأن المنظمننات أرادت أن تلتننزم  دننكالص  ظالقننانون ولكنهننا  عمننالص  التزمننت  أصننحاو القدميننة تظعص
  (111-111: 1998)إسماعي ،  لساظقة المبنية على القدميةالقواعد ا

 :ال تننزال االعتظننارات الد.صننية تلعننو دورصا فنني عمليننة المفاضننلة بننين المردننحين  عممدم تحقيممق موضمموعية االختيممار
ذا كننان نظننام دنن   الوظننائ  القياديننة قنند أعمننى للجنننة اال.تيننار حننق إجننراء اال.تظننارات  لدنن   الوظننائ  القياديننة  وا 

فضنننالص عنننن أن هننننا  ظعنننا  ظفعالينننةعلنننى قننندرات المتقننندمين، فإنهنننا ال تنننتم قننناظالت التننني تراهنننا الزمنننة للتعنننرف والم
 (،1-6، 1993؛ محرم، 111-115: 1993)حلمي،  المنظمات التي قد ال تهتم بإجرائها

  عنادة فنة القيادينة، و اقتصر إعداد القادة على التدريو القصنير نسنبينا عنند بداينة دن   الوظي :القيادات تدريبإعداد و
نننا فننني ترتينننو ظسنننبو عننندم اعتظنننار ا ،ال تؤ.نننذ الننندورات التدريبينننة ظالجدينننة الالزمنننة منننن قبننن  المتقننندمين لتننندريو مرجحص

عبنند ال.ننالق، و  ؛)عبنند العننال ، حينن  يبنندو التنندريو وكأنننو مصننمم السننتكمال اإلجننراءات القانونيننة فحسننوالمردننحين
1991-1995 :11  ) 

 ينتم  -كاتجناه عنام –الوظيفة القيادية فنإن القينادات   تأقيت على الرتم من مبدأ  لقيادية:تحديد مدر شغل الوظيفة ا
 التجديد لها مما يفقد المبدأ قيمتو كحافز للقيادات أثناء د لها للوظيفة القيادية 

   ة تدننم  نننص القنانون علنى اسنتثناء فئنات محننددة حصنرينا، وأ.نر  مفتوحن فمي االسمتثناءات ممم  تطبيمق القمانو :التوسم
 الجهننات والوظننائ  ذات المبيعننة ال.اصننة التنني يصنندر بتحدينندها قننرار مننن رئننيا الجمهوريننة ظعنند موافقننة مجلننا الننوزراء 

ن ذلن  يسنمش ظاسنتمرار تمبينق إوهو ما يؤدر إلى تعدد نظم ال.دمة المدنية ظالدولة ممنا يتننافى وحنق تكنافؤ الفنرص، كمنا 
    (11: 1995-1991)علي،  لى الجدارةإالذر لم يكن يستند النظام السابق ال.تيار القيادات اإلدارية 

 :بدائل العالج -2

 ةأظهرها نظام د   الوظائ  القيادية فني مصنر، يمكنن رصند ثالثن يتلافي إمار الحدي  عن التعام  مع المدكالت 
 كما يظهرها الجدول التالي:لك  منها مزايا وعيوو  ،بدائ  رئيسة
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 ( 4)رقم اجدول 
 لخاصة بالتعامل م  مشكالت نظام شغل الوظائف القيادية في مصرمصفوفة البدائل ا

 البديل األول
 استصدار قانو  اجديد
 لشغل الوظائف القيادية

 البديل الثاني
 تعديل القانو  الحالي
 لشغل الوظائف القيادية

 البديل الثالث
 تطوير برامج التدريب
 المواجهة للقيادات

 التكلفة دالعائ التكلفة العائد التكلفة العائد
االتجاهننننات ة مراعننننا

فنننننني كنننننن   الحديثننننننة
منننننننننننننننواد القنننننننننننننننانون 
 والئحتو التنفيذية

اسننننننت راق وقننننننت 
 موي 

نقنننا   جمينننعإدراج 
التمننننننننننننوير التنننننننننننني 
ظهننننننننننننننننرت منننننننننننننننننذ 
 تمبيق القانون 

مقاومننننننننننننننة مننننننننننننننن 
المسننننننتفيدين مننننننن 
 النظام الحالي 

بننننننننننننننننننناء قنننننننننننننننننندرات 
المردنننننحين وتنمينننننة 
مهننناراتهم ومعنننارفهم 

 واتجاهاتهم 

قناء عدم إمكانية االرت
ظالتننننننننننننندريو ليكنننننننننننننون 
نننننا فنننننني   الترتيو عنننننامالص مرجحص

لمناقدنننننننة فرصنننننننة 
 جميعالقانون من 

المنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراف 
 المستفيدة

تكلفننننننننننننة ماليننننننننننننة 
تتملبهننننننا جهننننننود 
التوعينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 
والتننننندريو علنننننى 
مفننردات القننانون 

 الجديد

صنننننننننننعوظة إل ننننننننننناء  است راق وقت أق 
االسننننننننننننننننننننننننننننتثناءات 
العدينننننندة التنننننني تننننننم 
منحهنننننننننننا لنننننننننننظعا 
الجهنننات ب.روجهنننا 
 منننن مظلنننة تمبينننق
 قانون القيادات 

إمكانينننننننننننة جعننننننننننن  
التدريو آلية تقييم 
أساسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننية 
للمردنننحين ظحيننن  
ال يجتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننازه 

كنننننننننن  ظالضننننننننننرورة 
  المردحين

صننننننننننننننننعوظة ت ييننننننننننننننننر 
الثقافنننننة السنننننائدة فننننني 
القمننننننننناع الحكنننننننننومي 
ظدنننننننننننننكلية التننننننننننننندريو 
سنننواء منننن المتننندربين 
أو حتنننننننننى المننننننننندربين 

 أنفسهم 
إل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء 

التنني االسنتثناءات 
صنننننندرت لننننننظعا 

 الجهات

افنننننق صنننننعوظات التو 
دا.نن  البرلمننان مننع 
ت لينننننننو المصنننننننالش 
الد.صننننننننية علننننننننى 
 المصلحة العامة

تكلفنننننننة مالينننننننة أقننننننن  
فالتوعيننننننة والتنننننندريو 
سننننيكون فقنننني علننننى 
النقننا  المعدلننة، أمنننا 
القنننننانون ذاتنننننو فهنننننو 
ممبننننننق مننننننن أكثننننننر 

 من عقدين 

تيننننننر كنننننناف  ظمفننننننرده   
 مدنننننننننننننننكالتلحننننننننننننننن  

ا.تينننننننننننننننننننار كظننننننننننننننننننننار 
المننننننوظفين الدننننننتمال 
القنننانون علنننى العديننند 

و كمننننننننا مننننننننن المثالنننننننن
 سبق بيانها 

مقاومننننننننننننة مننننننننننننن  
المسنننتفيدين منننن 
 النظنننننام الحننننننالي
لر ت ييننننر فنننني 
تينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر 

 مصلحتهم 

تكلفنننننة مالينننننة علنننننى كننننن     
مراحننن  تمنننوير التننندريو 
االحتياجننننننات التدريبيننننننة، بنننننننننننننندءصا مننننننننننننننن تقنننننننننننننندير 
 هاءص ظالتقييم تالتنفيذ، وانومننننننرورصا ظالتصننننننميم، ثننننننم 

  المصدر: من تصميم الظاح 

 التوصيات: -3

والبندي  الثالن  البدي  الثاني المتعلق بتعندي  النظنام الحنالي لدن   الوظنائ  المدنينة القيادينة، الجمع بين ظاح  يقتر  ال
  المتعلق بتموير عملية التدريو 

فننيمكن مدنناركتهم منننذ  ،مقاومننة المسننتفيدينفإنننو ظالنسننظة ل، يتعلننق ظالصننعوظات المننذكورة فنني إمننار البنندي  الول فيمنناو 
تعنندي  القننانون ظمننا يجعلهننم مرفصننا فنني عمليننة صنننع القننرار وظمننا يزينند مننن قننناعتهم ظالتعننديالت  وفيمننا يتعلننق  البداينة فنني عمليننة

االسنتثناءات  جميعإل اء  تقرر، فيمكن تضمين التعديالت مادة التي قدمت من قب  لظعا الجهات االستثناءاتالتعام  مع ظ
 مبيعة ال.اصة كما كان أص  القانون السابق منحها للجهاز اإلدارر فيما عدا الجهات ذات ال
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أمنا فيمنا يتعلنق ظالصنعوظات المنذكورة فني إمنار البندي  الثناني، فتعندي  القنانون يحن  مدنكلة تحوين  التندريو منن عامنن  
دكلي إلى مرجش موضوعي  أما الم.صصات المالية المملوظة فيجو زيادة م.صصات التدريو في الموازنة العامة للدولة، 

ع المنظمات الم.تلفة على التقدم ظمقترحات تموي  من المنظمات المانحة الم.تلفة التي أصظحت قضية بناء تدجيكما يمكن 
 القدرات واستثمار رأا المال الظدرر من أهم أولياتها 

نشمير إلمى عمدد مم  المقترحمات العمليمة لتطموير وفي إطمار تعمديل النظمام الحمالي لشمغل الوظمائف المدنيمة القياديمة، 
 الوظائف القيادية: نظام شغل

؛ فهنذا الدنر  يجعن  5111إعادة إدراج معيار  تقديم مقتر  تموير الوحدة أو أحد أندمتها  كما كان قبن  تعنديالت  -أ
يسننعى ليحقننق فيهننا أهنندافصا معينننة سننبق لننو التفكيننر فيهننا  وأنننوسنناظقة ظدننأنها،  القياديننة لديننو رؤيننة مننن يعننين ظالوظيفننة

سنواء  ،البياننات والمعلومنات الالزمنة للمتقندمين جمينعلنزام المنظمنات الم.تلفنة بتقنديم منع إوالتملع إليها قب  توليها  
ا إلنى بياننات واقعينة ،ال.ارج م منمن الدا.  أأكان ذل   وظالتنالي يتسنم بإمكانينة  ،حتى يأتي مقتر  التمنوير مسنتندص
 التحقيق 

ادات موضننوعينا  فالمنندة المقننررة لدنن   الوظيفننة زيننادة المنندة المقننررة لدنن   الوظننائ  القياديننة؛ حتننى يكننون تقيننيم القينن -و
للحكنم علنى جنودة أداء القائند  وفني تينر كافينة  -ثنال  سننوات تتحنول فعليننا إلنى سننتين كمنا سنبق بياننو -القيادينة 

منع  هذا اإلمار يمكن أن تكون مدة د   الوظيفة القيادية .منا سننوات ظمنا يتناسنو منع ال.مني ال.مسنية للدولنة 
مننع عننالج موقن  المنندة التاليننة لتجديند يننتم علننى أسناا ثننال  تقنارير إنجنناز ولننيا عنن سنننتين فقني، ضنرورة جعنن  ا

النتهاء مدة د   الوظيفة وحتى صدور القرار ظالتجديد، كنأن يلتنزم دناتلها ظاالسنتمرار فيهنا لمندة معيننة ظمنا يسنمش 
 دهرين مثالص(  مدة ظاالنتهاء من تقرير التجديد أو عدم تجديده )

ا في قائمة ترتيو المتقدمين، ويسنتتظع ذلن  تمنوير العملينة التدريبينة ذاتهنا ظكن  مراحلهنا تفعي  ا -ج لتدريو بجعلو مرجحص
ا بتحديننند االحتياجنننات التدريبينننة،  منننرورصا بتصنننميم وتنفينننذ البنننرامج التدريبينننة، وانتهننناءص بتقينننيم التننندريو؛ ظمنننا يتنننيش و بننندءص

ننا وموضننوع ننا دقيقص ينا ظحينن  ال يجتنناز النندورات التدريبيننة إال المتنندربون الكفنناء الننذين للمنندربين تقيننيم المتنندربين تقييمص
ويجننو العمنن  علننى وضننع نظننام يكفنن  إعننداد القائنند منننذ المراحنن   تننؤهلهم قنندراتهم لدنن   الوظيفننة القياديننة الدنناترة 

م وجودهنا فني ظحي  يمكن ا.تيار من لديو القندرات والمينول والصنفات التني يلنز  ،الولى من حياتو العملية ظالوظيفة
القائند، وتدريظنو ظالوظيفننة عنن مرينق إسننناد مهنام إضننافية إلينو فيمنا يعننرف فني أدبينات إدارة المننوارد الظدنرية ظنناإلثراء 

 الوظيفي  
تدننكي  لجنننة مركزيننة تضنننم أعضنناءص مننن .ننارج الجهنننات المعلنننة للوظننائ  الدنناترة للقينننام ظعمليننة ا.تيننار القينننادات  -د

الوصننول إلننى درجننات عاليننة مننن الحينناد والموضننوعية والحنند مننن تنند.  السننلمة والمفاضننلة بننين المتقنندمين بهنندف 
أعضننائها مننن يمثنن  مننن بننين ن يكننون أو  ،الم.تصننة، علننى أن يراعننى ضننمان الحينندة واالسننتقالل التننام لهننذه اللجنننة

لمنظمننة الوحنندة المعنيننة حتننى يقنندم المعلومننات الدقيقننة عننن الوظيفننة القياديننة الدنناترة بوصننفو أكثننر درايننة و.بننرة ظا
 المعلنة من المقيمين ال.ارجيين 
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 وأو  االدنننكتفعيننن  ضنننمانات عننندم إسننناءة اسنننت.دام قواعننند اال.تينننار بإتاحنننة الفرصنننة لمنننن يفوتنننو اال.تينننار بتقنننديم  -ه
يدرا التظلم وتنفنذ نتائجنو دون التمسن  ظقنرار أن و  ،يلزم أن تفحص الدكو  بجديةو  القضائية و  اوالدع اتالتظلم

صنناحو الدننأن ظصنرف النظننر عننن دننكواه  ولنند  نظننر الندعو  يحتنناج المننر إلننى النند.ول فنني صندر انتظننارصا لقيننام 
النواحي الموضوعية في اال.تيار ظحي  تجر  مقارنة بين من وقع عليهم اال.تيار ومن جاء تاليصنا لهنم فني الترتينو 

  فأقام الدعو ، حتى إن احتاج هذا المر إلى االستعانة ب.بير في هذا المجال 
ون أكثنننر فائننندة لنننو عجننن  نظنننر هنننذه الننندعاو  ظحيننن  تتحقنننق العدالنننة ظدنننك  أسنننرع؛ فمعاصنننرة الحكنننم للقنننرار وقننند يكننن

ظ ننا  ،موضننوع النننزاع سننيحقق رد فعنن  واجننو إلرسنناء تقالينند جدينندة فنني مجننال اال.تيننار تنحنناز إلننى الموضننوعية
 .تيار عن الموضوعية النظر عن رتظات الرؤساء أو أقدمية المردش أو تير ذل  من المؤثرات التي تظعد اال

زيادة االهتمام بإجراء اال.تظارات والمقناظالت التني تراهنا المنظمنات الزمنة للتعنرف علنى قندرات المتقندمين  علنى أن  -و
يراعى في هذه اال.تظارات والمقاظالت أن توفر للجنة اال.تيار القدرة على معرفة قندرات ومهنارات الفنراد المتقندمين 

 لد   الوظائ  القيادية 
ظحينن  ال تكنون لجنان اال.تيننار  ،الفصن  بنين ا.تينار القيننادات والتجديند لهنا ظننأن ي.صنص لكن  منهمننا لجننة مسنتقلة -ز

وذلنن  لمنننع احتمنناالت التحيننز ظننأن تنندافع اللجنننة عننن سننالمة  ،هنني ذاتهننا الم.تصننة بتقيننيم إنجننازات القننادة المعنيننين
 قرارها الول ظا.تيار مردش معين 

فإن عدم وضع جزاء منا علنى عندم وضنع هنذا النظنام أو التنأ.ير فني وضنعو يجعلنو أمنرصا  فيما يتعلق بنظام اإلثاظة، - 
قاصرصا تير محقق لتراضو  وفي هنذا السنياق يجنو أن ي.نرج نظنام اإلثاظنة عنن الوضنع التقليندر السنائد فني حفنز 

ننا ظدنندة علننى أن يسننتمر قائنندص  فنني الموقننع الننذر ا العنناملين، ويحقننق انمالقننة للعائنند مننن الوظيفننة للقائنند تجعلننو حريصص
 د لو نتيجة لرضائو عما يحقق من د.  مادر وتقدير أدبي 

قصر االستثناءات من تمبيق نظام د   الوظائ  القيادية على الجهات التي ت.ضع لقوانين .اصة؛ حتى يتحقنق  - 
 تكافؤ الفرص أمام الموظفين في م.تل  الجهات الحكومية 
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 المرااجممم 
 بية:المرااج  باللغة العر  -أوالا 
 ماجلة التنميمة ،  تدكي  لجان اال.تيار: اال.تيار لد   الوظائ  المدنية القيادية (  1993مصمفى كمي   ) ،أبو حديد

  68، العدد 16، السنة اإلدارية
 في شأ  الوظمائف  1991لسنة  5شغل الوظائف المدنية القيادية وفقاا للقانو  (  1991مصمفى كمي   ) ،أبو حديد

 ، القاهرة: دار النهضة العربية ة في الاجهاز اإلداري للدولة والقطاع العامالمدنية القيادي
  1، عسلسلة قضايا إداريمة(   ا.تيار القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية المصرية ، 1998ممدو   ) ،إسماعي ،

 مركز دراسات واستدارات اإلدارة العامة بجامعة القاهرة القاهرة: 

 رسنننالة دكتنننوراه تينننر مندنننورة، جامعنننة القننناهرة: كلينننة اإلصمممالح اإلداري كوظيفمممة استشمممارية(  1996عفننناف  ) ،الظننناز ،
 االقتصاد والعلوم السياسية 

 (   إصال  الجهناز اإلدارر الحكنومي فني مصنر ، فني: د  مصنمفى كامن  السنيد 5111و.الد زكريا  ) ليلى؛ ،البرادعي
ص ة: دننركاء التنميننة للظحننو  واالستدننارات والتنندريو، ص ، القنناهر اإلصممالح المؤسسممي والتنميممة فممي مصممر)محننرر(، 

61-155  
 القناهرة: دنركاء التنمينة للظحنو  واالستدنارات   رؤية نقدية لقانو  الوظائف المدنية الاجديمد(  5111ليلى  ) ،البرادعي

 والتدريو 
   واإلدارة ظصنندد تمبيننق أحكننام  الكتننو الدوريننة الصننادرة عننن الجهنناز المركننزر للتنظننيمالجهنناز المركننزر للتنظننيم واإلدارة

 ( 3القانون رقم )
 ( لسنة 3القانون رقم )في دأن الوظائ  المدنية القيادية في الجهاز اإلدارر للدولة  1991 
 المممؤتمر العربممي الممدولي الثممام  عشممر  :، ورقننة مقدمننة إلننى معننايير قينناا جنندارة القيننادة (  5115سننوزان فننؤاد  ) ،ظكننر

، القناهرة: مفماهيم اجديمدر لواقم  عربمي اجديمد، : االستراتياجيات الطموحة في المنظمات العربيةللتدريب والتنمية اإلدارية
  53-1الجمعية العربية للتدريو والتنمية اإلدارية وال.براء العرو في الهندسة واإلدارة )تيم مصر(، ص ص 

 ورقنننة مقدمنننة إلنننى: ارر للدولنننةنحنننو ا.تينننار فعنننال للقينننادات اإلدارينننة بوحننندات الجهننناز اإلد (  1993فننناروق  ) ،حلمننني ، 
 ، القاهرة القيادات اإلدارية في القر  الواحد والعشري  :لمؤتمر السنوي الثاني ألكاديمية السادات للعلوم اإلداريةا

 اإلصننال  اإلدارر فنني النندول العربيننة: مالحظننات عامننة وحلننول مقارنننة ، ورقننة مقدمننة إلننى  (1995)  إبننراهيم ،دننحاتة : 
ري األول حول: التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري لدعم برامج اإلصالح والتنمية االقتصادية فمي المبالد االاجتماع الوزا

  ديسمبر 1-6 جامعة الدول العربية، – ، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالعربية
 القننناهرة: مركنننز الظحنننو    يرقضمممايا نظريمممة وممممداخل للتطمممو  :اإلصمممالح اإلداري (  5111عالينننة عبننند الحميننند  ) ،عنننارف

 والدراسات السياسية بجامعة القاهرة 
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 11، السنننة ماجلممة التنميممة اإلداريممة،  استفسننارات حننول قننانون القيننادات اإلداريننة (  1995جمننال السننيد  ) ،عبنند العننال ،
  33العدد 

 ماجلممة ،  قننانون القينناداتاإلجننراءات التنفيذيننة ل (  1995-1991؛ ومنننى زكريننا عبنند ال.ننالق  )جمننال السننيد ،عبنند العننال
  31-35، العددان 11، السنة التنمية اإلدارية
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 ماجلمة التنميمة ،  أضنواء علنى قنانون الوظنائ  المدنينة القيادينة والئحتنو التنفيذينة (  1995-1991فاروق أحمد  ) ،علي

  31-35، العددان 11، السنة اإلدارية
 عبنند الوهنناو  رفنني: سنمي،  دراسننة مقارننة نظنم ال.دمننة المدنينة فنني ظعننا الندول: (  5119السننيد عبند المملننو  ) ،تنانم

  65-15، ص ص مراج  سابق)محرر(، 
 السننة ماجلة التنميمة اإلداريمة،  صدر، وماذا استحد  من أحكام: لماذا قانون القيادات (  1995جالل الدين  ) ،قاسم ،

  33عدد ، 13
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118  
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 م 1991لسنة 
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 األاجنبية: اج  باللغةار الم -ثانياا
 Analytica. (2008). “Introducing Career-based System in Civil Service”. April, Retrieved from: 

http://analyticamk.org/files/ReportNo12.pdf 

 Civil Service- HR Professionalism and Performance Team. (2009). “HR Professionalism and 

Performance Team”, 13 August, U.K. Retrieved from: www.civilservice.gov.uk./my-civil 

service/networks/professional/human-resources/hr-pro-team.aspx 
 House of Commons: Public Administration Select Committee. (2010). “Outsider and Insiders 

External Appointments to the Senior Civil Service”, 7th Report of Session 2009-10, The Stationery 

Office Limited, United Kingdom, London. 21 January    Retrieved from: 

www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmpubadm/241/241.pdf. 

http://analyticamk.org/files/ReportNo12.pdf
http://www.civilservice.gov.uk./my-civil
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmpubadm/241/241.pdf


 ...د   الوظائ  المدنية القيادية في مصر 

82 

 Ketelaarl, Anne, Nick Manning, and Edouard Tirkisch. (2007). “Performance-based Arrangements 

for Senior Civil Servants: OECD and Other County Experiences”, OECD Working Papers on 

Public Governance 2007/5.    Retrieved from:    www.oecd.org/dataoecd/11/40/3899099.pdf 

 McCourt, Wily. (2007). “The Merit System and Integrity in the Public Service”, Conference on 

Public Integrity and Anticorruption in the Public Service, OECD in Collaboration with EU, 

Bucharest. 29-30 May, Retrieved from:  http://www.oecd.org/unitedkingdom/39254857.pdf 

 OECD. (2003). “Managing Senior Management: Senior Civil Service Reform in OECD Member 

Countries”, 28th Session of the Public Management Committee, Chateau de la Muette, Paris, 

France.  13-14 November, Retrieved from: www.oecd.org/dataoecd//58/38/33708901.pdf  

 OECD. (2011). “Senior Civil Service”, in Government at a Glance 2011. Retrieved from: 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011/senior-civil-

service_gov_glance-2011-23-en;jsessionid=3l7tsq9qlv2j9.x-oecd-live-02 

 OECD. (24 May 2005). “Trends in Human Resources Management Policies in OECD Countries: 

An Analysis of the Results of the OECD Surveys on Strategic Human Resources Management”, 

Human Resources Management (HRM) Working Party. OECD Headquarters, Paris, 7-8 October 

2004. Retrieved from: 

http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/HRM(20

04)3/FINAL&docLanguage=En 
 Treasury Board of Canada Secretariat. (2010). Advisory Committee on Senior Level Retention 

and Compensation, Canada Government. Retrieved from: www.tbs-sct.gc.ca/hrh/adcm-eng.asp 

 U.S. Office of Personnel Management. (2010). Biography of an Ideal: A History of the Federal 

Civil Service. 14 October, Retrieved from:  

http://archive.opm.gov/biographyofanideal/docs/textonlyversion.pdf 

 United Nations. (2005). “World Public Sector Report: Unlocking the Human Potential for Public 

Sector Performance”, Department of Economics and Social Affairs.  Retrieved from: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021616.pdf  

 World Economic Forum. (2011). “The Future of Government: Lessons Learned from Around the 

World”, Geneva: World Economic Forum.  Retrieved from:  http://forumblog.org/2011/06/the-

future-of-government-lessons-learned-from-around-the-world/ 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/3899099.pdf
http://www.oecd.org/unitedkingdom/39254857.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/58/38/33708901.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011/senior-civil-service_gov_glance-2011-23-en;jsessionid=3l7tsq9qlv2j9.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011/senior-civil-service_gov_glance-2011-23-en;jsessionid=3l7tsq9qlv2j9.x-oecd-live-02
http://www.tbs-sct.gc.ca/hrh/adcm-eng.asp
http://archive.opm.gov/biographyofanideal/docs/textonlyversion.pdf
http://forumblog.org/2011/06/the-future-of-government-lessons-learned-from-around-the-world/
http://forumblog.org/2011/06/the-future-of-government-lessons-learned-from-around-the-world/


5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

83 

The Management of Senior Civil Servants in Egypt: 

Track and Fate 
 

Dr. Mamdouh Mostafa Ismail 

Assistant Professor of Public Administration 

Faculty of Economics and Political Sciences 

Cairo University 

Arab Republic of Egypt 

 

 
ABSTRACT 

This study examines the positive correlation between merit-based systems, and 

performance of governmental organizations.  

In Egypt, A major development in the system of selecting senior civil servants was 

introduced by legislation through law No. 5 of 1991, modified by act no. 781/2010. 

The major provisions of the law stipulated that the personnel department of each 

government ministry, department or public sector unit must constitute a higher level 

permanent committee to decide upon the vacancies to higher level positions according to 

some perquisites including knowledge, skills, and attitudes. They must advertise them 

internally as well as externally through two prominent newspapers and on the electronic site 

of the unit.  

According to law No. 5, anyone promoted or selected to higher level managerial 

positions should have undergone leadership training, but unfortunately, it does not alter the 

arrangement of candidates. 

Vacancies are to have tenure of three years and they may be renewed for one period or 

more according to the performance appraisal of the leader.  

While the Law was an important innovation in the recruitment and promotion system of 

the highest civil service, in practice, the impression is that seniority within the departments 

plays a major role in getting the job. 

This study provides an assessment of leaders staffing to achieve a sustainable 

competitive advantage of the leaders’ functions.  
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